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VIZITA IN TARA NOASTRA A DELEGAȚIEI
DE PARTID ȘI GUVERNAMENTALE A R. D. GERMANE
De simbătă, in țara noastră se 

află intr-o vizită de prietenie de
legația de partid și guvernamen
tală a R.D. Germane, in frunte 
cu tovarășul Walter Ulbricht, prim- 
aecretar al C.C.. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 

, rf’.D. Germane. Un mare număr 
de bucureșteni au fost prezenți 
simbătă la aeroportul Băneasa și 
pe șoseaua care duce spre aero
port, in intimpinarea solilor pri
mului stat german muncitoresc- 
țărănesc. Cetățenii Capitalei au 
făcut o primire caldă și entuzia
stă inalților oaspeți, exprimind 
astfel sentimentele de prietenie 
frățească pe care le nutrește po
porul nostru față de poporul Re
publicii Democrate Germane.

Simbătă la amiază tovarășul 
Gheorghe Gheorghtu-Dej, prim 
secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Romine, a oferit un dejun 
in cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a R.D. Germane. 
In cursul după-amiezH de simbă
tă înalții oaspeți au depus coroa
ne de flori la Monumentul Eroi
lor Patriei și Monumentul Eroilor 
Sovietici. Simbătă seara, la Tea
trul de Operă și Balet al R.P. Ro
mine, a avut loc un spectacol de 
gală in cinstea delegației de par
tid și guvernamentale a R.D. Ger
mane.

Duminică dimineața, oaspeții din 
R.D. Germană, însoțiți de tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chi- 
vu Stoica, Comeliu Mănescu și 
alte persoane oficiale au plecat 
ihtr-o călătorie prin țară.

In cursul dimineții au fost vi
zitate Rafinăria de la Brazi și 
Schela Boldești după care, stră- 
bătind frumoasa Vale a Prahovei, 
mașinile oficiale s-au îndreptat 
spre comuna Hărman din regiunea 
Brașov, unde a fost vizitată gos
podăria agricolă colectivă din lo
calitate. După-amiază, inalții oas
peți din R- D. Germană, însoțiți

Zeci și zeci de mii de bucureșteni au salutat eu căldură pe membrii dele
gației R. D. Germane și pe conducătorii partidului și statului nostru 

Foto: ACERPRES
de conducători ai partidului și 
guvernului nostru, s-au înapoiat 
la Brașov. Seara, Comitetul re
gional Brașov al P.M.R. și Comi
tetul executiv al Sfatului popular

rcpionaf Brașov au oferit o masă 
in cinstea delegației de partid fi 
guvernamentale a R. D. Germane 
și a conducătorilor partidului Și 
statului nostru care-i însoțesc.

Rar am asistat — în ultima vreme 
— la o întrecere atît de pasionantă și 
dramatică ca aceea oferită în finala 
campionatului internațional feroviar 
de baschet de reprezentativele mas
culine ale R.P. Romine și R.P. Polo
ne. Conduși aproape trei sferturi din 
meci, uneori chiar la diferențe mai 
mari (14—22 în min. 16), sportivii ro- 
mini au dat multe emoții spectatorilor 
prezenți Ia întrecere. Mai ales, că, 
in acest timp, reprezentativa noastră 
jucase dezorganizat, fără o orientare 
precisă în atac și ratase exasperant 
de mult. Oaspeții, în schimb, știuseră 
să-i folosească din plin pe Piskun și 
Pudelewicz, care evoluau cu multă 
eficacitate.

Din min. 28 însă, cînd baschetbaliș- 
tii romini au reușit sa egaleze pentru 
prima oară (39—39), jocul a luat un 
alt aspect Puternic încurajați de spec
tatori, chibzuind fiecare acțiune ofen
sivă și acordind mai multă atenție, 
in apărare, supravegherii pivoți lor ad- 
verși, componenții selecționatei R. P. 
Romine au modiiicat scorul în favoa
rea lor: 47—L4 (min. 31), 57—53 
(min. 34) și 61—59 (min. 39). In 
ultimul minut Lewandowski egalează 
(61—61) și apoi echipa poloneză mai 
marchează un coș dar... după fluierul 
final. Așadar, prelungiri.

farăși 5 minute de emoții. Ambele 
formații joacă extrem de prudent, în- 
cercind aruncări la coș numai din 
poziții sigure. Conducem cu 63—61 
prin coșul înscris de Tursugian. dar 
Piskun transformă două (din patru) 
aruncări libere și rezultatul este din 
nou egal (63—63). In ultimul minut, 
echipa noastră mai marchează 4 punc
te față de cele două înscrise de oas
peți și, astfel, reprezentativa fero
viară a R.P. ROMINE obține victo
ria cu scorul de 67—65 (28—29.
61—61) și cu aceasta PRIMUL LOC 
IN CEA DE A VI-A EDIȚIE A CE
LEI MAI IMPORTANTE COMPETI
ȚII CONTINENTALE REZERVATE 
REPREZENTATIVELOR FEROVIA
RE DE BASCHET. O performanță 
remarcabilă a baschetbaliștilor ro
mini. care au luptat cu o deosebită 
însuflețire, mai ales în ultima parte 
a meciului, pentru victorie.

Arbitrii Jean Brands (Belgia) și

Andre Gobeaux (Franța) au condus 
cu multă autoritate un meci foarte 
disputat.

D. STANCULESCU
A, VASILIU

(Continuare tn pag. a 4-a)

CELE DOUA „ȘTIINȚE"
IH FRUNTEA CLASAMENTULUI

CATEGORIEI A
REZULTATE :

Știința Cluj—Dinamo Bacău 
2—0 (0—0).

Știința Timișoara—Steagul ro
șu 2—1 (0—1). 1

Minerul—Progresul 0—0.
Farul Constanța—Rapid 4—2 

(2—0).
Crișana—Viitorul 3—2 (1—1).

Etapa incompletă de ieri a cam
pionatului categoriei A la fotlal 
s-a încheiat cu rezultate scontate, 
excepție făcind doar numărul ma
re de goluri înscrise de înaintașii 
Farului apărării formației 
viare din București.

In urma disputării acestei 
Știința Cluj și-a consolidat
ția sa de lider, fiind urmată 
clasament de Știința 
Farul Constanța.

jero-

etape 
pozi- 

in 
Și

Au luat sfirșit Campionatele europene de atletism

Zoltan Vamoș - medalie de argint - la un pas de victorie
BELGRAD 16 (prin telefon de la 

trimisul nostru special Ț
Excelenții atleți ai Uniunii Sovietice 

au fost pe primul plan al întrecerilor 
și în ziua a IV-a de concurs; simbâ- 
tă după amiază, steagul purpuriu al 
U.RS.S. a fluturat pe 
catarg încă de trei ori.

Tînărul student din
LUSIS, s-a dovedit cel

cel mai înalt

Riga. JANIS 
mai bun su-

lițaș a! Europei, cfctigînd proba sa cu 
un rezultat de 82.04 m., obținut din 
prima aruncare. L-au urmat, in ordi
ne. actualul campion olimpic V. Țibu- 
lenko (U.R.S.S.) cu 77,92 m: 3 Niki- 
ciuk (R.P.P.) 77,66 m. 4. Machowina 
(R.P.P.) 77,15 m, 5. Kulcsar (R.P.U.) 

Carlo 
decit
cam- 
locul

Grivița Roșie a preluat conducerea
in campionatul republican de rugbi

i

Atac dinamovist 1 Zlătoianu urmărește atent faza. (Steaua-Dinamo: 14-5—6-0)
Foto : 1. Mihăică

76.25 m. Recordmanul mondial 
Lievore (Italia) nu a ocupat 
locul VI (76,25 m). iar fostul 
pion european. I. Sidlo (R.P.P.) 
VII cu 76.01 m.

TAMARA 
cent și cei 
primul ioc 
un rezuitat 
următoare: 
53,60 m; 3. __ ________
m; 4. Zoiotuii.-ia (U.RS.S.) 5Î',78 m; 
5. Nemcova (GP.S.S.) 51,58 m; 6.

PRESS (U.RS.S.) a cu- 
de-al doilea titlu ocuptnd 
Ia aruncarea discului cu 
de 56$ 1 m. Pe locurile 
2. D. Muller (Germ.) 

J. Konisek (R.P.U.) 52.82

Ponomareva (U.R.S.S.) 51,03 m. A- 
runcind doar 45,02 m la calificări, 
Lia Manoliu nu a intrat în concurs I

A treia medalie de aur pentru Uniu
nea Sovietică a revenit simbătă — 
după cum se și aștepta — TATIANEI 
SCELKANOVA. în ciuda vîrrtului pu
ternic, care a bătut din față cu peste 
3 m/sec. Scelkanova a înregistrat un 
rezultat bun: 6,36 m. Ea a fost ur
mată în clasament de: 2. E. Krzsez- 
sinska (R.P.P.) 6,22 m; 3. M. Rând 
(Anglia) 6.22 m; ’4. J. Biijeveld (O- 
landa) 6.21 m; 5. H. Hoffmann 
(Germ.) 6,19 m; 6. H. Claus (Germ.) 
6,12 m. Viorica Befmega s-a clasat 
pe locul 10 cu rezultatul de 5,83 m.

O dispută pasionantă, încheiată cu

(Continuare In pag. a 4-a)

Campionatele internii ouăle de atletism ale R. P. Romine

Azi sosesc primii oaspeți
4 CAMPIONI EUROPENI LA STARTUL PROBELOR

MECI DE LUPTA, DAR NU ȘI DE 
VALOARE TEHNICĂ RIDICATA

Conform așteptărilor, rugbi știi de 
la Grivița Roșie au terminat învin
gători întîlnirea cu Progresul 1 O 
victorie prețioasă care i-a ajutat să 
treacă în fruntea clasamentului, dar 
pe care au obținut-o destul de greu, 
după multe emoții, atunci cînd puțini 
mai credeau că Progresul va părăsi 
învins stadionul din Parcul Copilu
lui.

Partida a fost dinamică — un joc 
de mare luptă — dar de slabă fac-

tură tehnică. S-au făcut multe greșeli 
tehnice, nu s-a conturat, la nici una 
din echipe, c orientare tactică pre
cisă și, în plus, pe alocuri s-au sem
nalat durități — nu întotdeauna sanc
ționate — care au făcut ca ultima 
parte a jocului să se desfășoare 
într-o tensiune nervoasă cu totul ne
firească. Prima repriză, în care Gri
vița 
tare

Roșie' a forțat jocul pe înain- 
(cu toată evidenta superiorita-

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare tu pag. a 2-a)

Timișoara

Iată clasamentul categoriei A
după etapa de ieri:

1. Știința Cluj 5 4 1 0 8:2 9
2. Știința Timișoara 5 3 11 9:6 7
3. Farul 5221 11:7 6
4. Petrolul 4211 11:4 5
5. Progresul 5 13 1 9:6 5
6. Rapid 5 2 1 2 9:10 5
7. U.T.A. 3120 6:4 4
8. C.S.M.S. Iași 4 12 1 9:7 4
9. Viitorul 5 12 2 12:10 4

10. Crisana 4202 5:13 4
11. St. roșu 4112 5:6 ?
12. Steaua 2101 2:1 2
13. Dinamo Buc. 3 0 2 1 3:4 2
14. Dinamo Bacău 3 0 12 1:5 1
15. Minerul 5014 3:18 1

Etapa următoare: Steagul roșu
Brașov—Știința Cluj ; Steaua—Ra-
pid ; Petrolul—Minerul ; Crișana—
Farul ; Dinamo Bacău--U.T. Atari ;
Progresul — Dinamo București ;■
C.S.M.S. Iași—Știința Timișoara.
Viitorul București stă.

Ne mai despart numai două zile de 
întrecerile cele, de a XIV-a ediții a 
CAMPIONATELOR INTERNAȚIO
NALE DE ATLETISM ALE R.P. RO
MINE. Tradiționalele întreceri atle
tice de pe stadionul Republicii sânt 
așteptate cu un viu interes. Să nu 
uităm că la startul probelor vor fi. 
prezent, 4 proaspeți campioni euro
peni - TAMARA PRESS. ELVIRA 
OZOLINA. VTLMOȘ VARJU și bine
înțeles IOLANDA BALAȘ — precum 
și numeroși atleți de o bună valoare, 
remarcați in concursurile din acest 
an. In plus, pentru atleții din lotul 
R.P. Romine, acest concurs va fi o 
foarte bună verificare în vederea 
Balcaniadei de atletism, care va avea 
loc, la siflrșitul lunii, la Ankara.

• Primii oaspeți vor sosi astăzi, 
direct de la Belgrad, cu un avion 
special. Printre ei se vor afla atleții 
sovietici la a căror delegație s-a mai 
adăugat și Alexei Krimov (50,9 la 
400 m garduri), finalist al probei sale 
la Belgrad.

• Cu 
atleților 
(51,8 la 
chowina
ței), Jaroslava Bieda (1,65 m la sări-

tura in înălțime), Kazimiera Rykow- 
ska (53,60 m la aruncarea discului) 
șî IFladyslaw Komar (18,10 m la a- 
runcarea greutății).

• Ne-a fost anunțat și lotul atle- 
ților maghiari : Vilmoș Varju (19,11 m

Zoltan Camoș — a realizat ieri la Bel
grad o frumoasă performanță, cucerind 
medalia de argint, in cursa de 3.000 m 

obstacole(Continuare tn pag. a 4-a)

Reprezentativa feminină de volei a Japoniei 
evoluează in turneul care începe joi in Capitală

același avion va sosi și lotul 
polonezii : Zdzislaw Kumiscze 
400 m garduri), Marian Ma-
(79,96 m la aruncarea suli-

Apropierea campionatelor mon
diale de volei, Care se vor desfășura 
luna viitoare în Uniunea Sovietică, 
face ca pregătirile să fie tot mai in
tense, iar turneele organizate în a- 
ceastă perioadă (foarte importante 
pentru definitivarea formațiilor, a 
tacticei de joc etc.), sînt tot mai nu
meroase.

Un astfel de turneu, masculin și fe
minin, începe joi în Capitală. In frun
tea listei echipelor care vor fi pre
zente la București, trebuie să trecem 
naționala feminină a Japoniei, vioe-

campioană a lumii, formație cane 
— în ultimii ani — s-a impus cu au
toritate in voleiul mondial. Alături 
de Japonia, în turneul feminin vor 
mai lua parte : R. P. Bulgaria. R.S5. 
Azerbaidjan și — bineînțeles — R.P. 
Romină. >

In competiția masculină se vor în
trece : R.S.S. Azerbaidjan, R.P. Bul
garia, R.P. Romină I și R.P. Romî- 
nă II.

Meciurile vor avea loc în sala Flo- 
reasca, în zilele de joi, vineri și sîn>- 
bată, cu începere de la ora 15,30.



t

Nici un record (de seniori) în 22 de probe conduc în categoria B

Și ultimele două zile ale „finale
lor" s-au desfășurat în aceeași at
mosferă de anonimat. Singurele puncte 
mai „tari" au fost furnizate de fina
lele la 100 m bras masculin și 200 m 
bras feminin, amindouă terminindu-se 
cu înfrîngerea favoriților: Al.
Schmaltzer a fost întrecut de colegul 
său de club, Ion Condiescu, iar San
da Iordan, de Zoe Reznicenco. în a- 
fară de satisfacția pe care i-a adus-o 
cucerirea titlului de campioană, Zoe 
Reznicenco se poate mindri și cu 
noul record (3:01,0) de junioare cat. 
a Il-a realizat pe această clasică 
distanță. A doua zi, duminică, eleva 
antrenorului Mihaț Mitrofan a cîști
gat incă un titlu (la 100 m bras), de 
astă-dată, fără emoții, intrucit prin
cipala ei adversară, Sanda Iordan, a 
absentat' de la start fiind indisponi
bilă pentru cursă.

După cum era de prevăzut, Al. Po
pescu a cîștigat două titluri: sâm
bătă pe cel de la 200 m fluture (cu 
2’30,2) și duminică pe cel de la 100 
m fluture, cu timpul de 1:04.1 —
singura performanță mai acătării la 
accxîte campionate.

La sfîrșitul finalei de 200 m 
fluture am notat un record de ju
niori cat. I (2:43,4) pentru micuțul 
reșițean Nicolae Tat. Cornel Mo
canu aleargă de mulți ani după un 
titlu de campion. Și iată că la acea
stă ediție el a obținut două (în probe

individuale). După cel de la „1.500 
m“, reușit joi, C. Mocanu a cîștigat 
și titlul la 400 m liber. Trei sferturi 
din cursa lui i-a fost frică de clu
jeanul Darotzi, pentru ca, apoi, pe 
ultima „sută"., să primească asaltul 
lui M. Căprărescu, care trecuse ne
observat pe primul plan al disputei. 
Cu un finiș mai bun, însă, Mocanu 
a atins peretele bazinului, cu o se
cundă mai repede. Meritoriu este re
zultatul de 1:08.4 (la 6/10 de record) 
care i-a adus Măriucăi Rotaru, titlul 
de campioană la 100 m liber feminin.

învins sîmbătă La 100 m bras. Al. 
Schnudtser s-a revanșat a doua zi, cînd, 
disputîndu-și hitîietatea cu același Ion 
Condirseu, a reușit să atingă primul 
peretele bazinului la sfîrșitul probei de 
200 m bras. In restul finalelor, des
fășurate aseară, titlurile de campioni au 
revenit lui Emil Voicu (100 m liber). 
Crisliaci Balaban (400 m liber) și lui 
Ijadislau Darotzi (200 m spate).

La sărituri de pe tum, Gh. Banu și-a 
întrecut adversarii, cîștigind al doilea 
titlu de canwion, m timp ce Emilia Ne- 
guiescu, campioană la trambulină a ce
dat de data aceasta locul I și... tricoul 
de campioană adversarei sale mai tinere, 
Nora Miess. Este neplăcut să pierzi mai 
ales cînd ești - favorit, dar aceasta nu 
trebuia să determine absen|a Emiliei 
Neguleseu de la festivitatea de premiere, 
lat sfîrșitul întrecerilor, locul I în cla
samentul general pe echipe a revenit

Au luat sfir$i( campionatele de pistă

C. Dumitrescu și juniorii de la Olimpia București,
învingători în ultimele probe

Probele din ultima zi a finalelor cam
pionatelor republicane de ciclism pe pistă 
an atras duminică dimineața în tribu
nele velodromului Dinamo un mare nu
măr de iubitori ai sportului cu pedale. 
In program au figurat : urmărire echipe 
juniori, semifond seniori și o probă de 
completare, viteza juniori (revanșa cam
pionatelor).

Șapte echipe de tineri pistarzi (păcat 
că din cauza lui M. Gurgui care a în- 

. târzuit formalia Steaua, cotată printre 
pretendentele la titlu, nu a putut intra 
tu concurs) s-an prezentat la startul 
probei de urmărire juniori. încă 1 din 
serii, s-a remarcat că Dan Mărgărit, 
M ireea Tacaci, Gheorghc Radu și Ion 
Ghilea de la elubuJ Olimpia București, 
alcătuiesc o e-cliipă sudată. Rulînd în- 
tr-un tempo rapid și constant ei reu
șesc la capătul celor 2000 m să rea li
seze 2:33.4, timp la 7 zecimi de secun
dă de recordul țării. In continuare ei au 
eliminat din cursa pentru titlu formația 
Dinamo, iar în finală echipa Unirea 1. 
CLASAMENT FINAL: I. Olimpia Buc., 
2. Unirea l. 3. Dinamo, 4. Flacăra. 
Apoi, s-a desfășurat proba de viteză re- 
«ea-vată juniorilor (revanșa campionate
lor). Ea capătul unor întreceri pasionan
te, Cristea Stan (Steaua) s-a calificat 
în finală unde l-a depășit pe proaspă
tul campion al acestei probe, Vasile Bur- 
laeu. CLASAMENT: 1. Cristea Stan
(Steaua), 2. V. Burlaeu (Steaua), 3. D. 
Panaitescu (C.S.S.), 4. G. Negoescu 
(Flacăra). O mențiune pentru 0. Ne- 
goesem (fiul cunoscutului fondist Gh.

Negoeseu) care a arătat ealită|i deose
bite în acest gen de întreceri.

La startul cursei de semifond 
s-au aliniat 39 de alergători, 
Ire care ~ ~
ccanu, N. 
Șelaru și 
aveau de parcurs 100 de ture eu sprint 
la fiecare trei ture. Primul sprint este 
cîștigat de G. Tu dose, urmat în ordine 
de Gh. Vasiiescu și G. Moiceanu. In 
continuare asistăm Ia o pasionantă dis
pută pentru acumularea de puncte. Din 
pluton evadează A. Șelaru care cîștigă 
două sprinturi. In urmărirea lui pornește 
decis C. Baciu, unul din principalii 
animatori ai cursei, care îl ajunge și 
împreună cu Șelaru își va împărți cîte- 
va sprinturi. Cei doi fugari vor fi însă 
prinși de plutonul agitat în special de 
0. Dumitrescu. Din nou publicul aplau*  
dă acțiunile lui V. lordache, C. Baciu 
și C. Dumitrescu care emiteau pretenții 
justificate la primul loc. După 60 de 
ture cei trei au condus pe rînd în cla
sament. G. Dumitrescu cîștigă mai mul
te sprinturi și o dată cu acestea și 
mult rîvnitul titlu de campion la a- 
ceasta spectaculoasa probă. CLASAMENT 
FINAL 
47 p 
3. C.
lui a 
luri: 
5. A.
Moiceanu (D'uiamo) 21 p.

înotătorilor dinamoviști care au totalizat 
16.860 puncte, fiind urmați de cei de 
la Steaua cu 13.455 p. și de cei de la 
Q. sp. șc. Buc., cu 13.345 p. Rezultate 
tehnice : slmbătă : MASCULIN : 100 m 
spate: Darotzi (Știința Cluj) l;09,2, 
Bota (CI. sp. șc. Buc.) 1:09,9, Poto- 
ceanu (Olimpia Reșița) 1:10,8; 200 m 
fluture: Al. Popescu (Dinamo) 2:30,2, 
Medianii (Steaua) 2:38,1, Budai (Steaua) 
2:43,2, Tat (01. Reși(a) 2:43,4 — re
cord de juniori cat. I; 100 m bras:
Condiescu (Steaua) 1:15,2, Schmaltzer 
(Steaua) 1:15,4, liînea (Știința Cluj) 
1:16,0; 400 m liber: Mocanu (Steaua) 
4:50,8, Căprărescu (Steaua) 4:51,8, Da
rotzi (Știința Cluj) 4:54,0; 4x100 m 
mixt: Dinamo (Berea, Covaci, Popescu, 
Voicu) 4:34,4, Știința Cluj 4:39,1, 
(Steaua) 4:42,4. FEMININ: 100 m
spate: Trohani (CI. sp. șc. Buc.) 1:19,8, 
T'mcoca (Rapid Buc.) 1:22.5, Dimescu 
(CI. sp. șc. Buc.) 1:23,4; 200 m bras: 
Reznicenco (CI. sp. șc. Buc.) 3:01,0 — 
record de junioare cat. a 11-a, Iordan 
(Dinamo) 3:03,2, Klosz (Harghita Tg. 
M.) 3:04,4; 100 m liber: M. Rotaru 
(Rapid Buc.) 1:08,4, Balaban (Dinamo) 
1:10,0, V. Rotaru (Dinamo) 
Duminică. MASCULIN: 100 m. 
Al. Popescu 1:04,1, Fi’dop (C. 
reșul) 1:09,0, Budai 1:10,0; 100 
Voicu 59,3, Mocanu 1:00,2, 
1:00,8, Georgescu (Știința Buc.) 1:01,4; 
200 m spate : Darotzi 2:29,8, Potoceanu 
2:34,6, Bota 2:37,1 ; 200 m bras :
Schmaltzer 2:45,0. Condiescu 2:45,7, 
Al. Ștefan (Steaua) 2:51,0, Rînea 2:53,3; 
4x200 m liber: Steaua (Mocanu, Media
nii. Budai, Căprărescu) 9:18,4, Dinamo 
9:30,4, Știința Cluj 9:48,7. FEMININ: 
100 m ' - ' ~ “*
1:27,3, Cavalioti (01. Reșița) 1:30,6; 
400 m r - • - ------- --- ■-
5:39,0.
(turn): masculin: Gh. Banu (C.S.M. 
Sibiu) 132,93, I. Ganea (C.S.M. Sibiu) 
120,82, Gh. Baican (Steaua) 108,95, 
A. Breja (Rapid Buc.) 106,76. Feminin: 
Nora Miess (C.S.M. Sibiu) 77,45, Emilia 
Neguleseu (Rapid Buc.) 74,35, Melania 
Treistaru (Progr. Buc) 53,15.

SERIA I Unirea 
C.S.M.

1:11,2. 
fluture: 
S. Mu

rn liber: 
Filiop

bras: Reznicenco 1:25,7, Klosz

liber: Balaban 5:31,0, M. Rotaru
Trohani 5:44,0. SĂRITURI

Poiana Cîm-

Prahova Ploiești — C.S.O. Galați 
2—3 (1—1).

Știința Galați =3 Rapid Focșani 
0—0.

Flacăra Meseni 
pina 0—2 (0—2).

Carpați Sinaia—Metalul Tîrgoviște 
1—2 (0—0).

Foresta Fălticeni — C.S.O. Brăila 
l_0 (1—0).

I.M.U. Medgidia — Ceahlăul P. 
Neamț 4—0 (3—0).

Flamura roșie Tecuci tr 
Pașcani 2—3 (2—1).

3 2 0 1 6:4 4
3 2 0 1 6:4 4
3 2 0 1 4:3 4
3 2 0 1 7:6 4
3 1 1 1 4:4 3
3 1 1 1 4:4 3f
H 1 0 2 5:7 2
2 1 0 1 3:5 2
3 1 0 2 3:6 2
10 0 11-26
2 0 0 2 2:4 6
2 C 0 2 2:5 •

C.F.R.

CLASAMENTUL
1. Metalul Tîrgoviște 3 2 1 0 8:3 5
2. C.S.O. Galați 3 2 1 • 8:4 5
3. Foresta Fălticeni 3 2 1 0 7:5 5
4. I.M.U. Medgidia 3 2 0 1 6:2 4
5. Știința Galați 3 1 2 0 6:3 4
6. C.S.O. Brăila 3 1 1 1 2:1 3
7 Carpați Sinaia 3 1 1 1 4:4 3
8. C.F.R. Pașcani 3 1 1 1 6:7 3
9. Prahova Ploiești 3 1 0 2 6:7 2

10. Ceahlăul P. Neamț 3 1 0 2 5:8 2
11. Flacăra Moreni 3 0 2 1 3:5 2
12. Poiana Cimpina 3 1 0 2 3:6 2
13. Flamura roșie Tecuci 3 0 1 2 5:8 1
14. Rapid Focșani 3 0 1 2 2:8 1

Etapa viitoare: C.S.O. Galati —

Rm. Vîlcea 
Reșița

5. Metalul Buc.
6. Tractorul Brașov
7. —8. Dinamo Pitești

C.S.M. Mediaș 
9. Dinamo Obor

10. C.F.R. Roșiori
11. Chimia Făgăraș
12. —13. Drubeta Tr. Severin

Progresul Alexandria 
14. C.S.O. Craiova

Etapa viitoare: (23 septembrie) i 
Dinamo Pitești — C.S.M. Reșița, 
Știința Buc. — Dinamo Obor, PrtF 
greșul Alexandria — Tractorul Bras 
șov, C.S.O. Craiova — C.F.R. Ro
șiori, Chimia Făgăraș — Unirea Rm, 
Vîlcea, C.S.M. Mediaș — C.S.M. SD 
biu. Metalul Buc. — Drubeta Tr. Se» 
verin.

SERIA A III-A

Arieșul Turda — AS. Cugir 2—0 
(1-0).

A.S.M.D. Satu Mare — Ind. Sir mei 
C. Turzii 2—0 (0—0).

Vagonul Arad — C.S.M. Cluj 1—41 
(1-1).

Jiul Petrila
4—0 (0—0).

Unirea Dej — Recolta Cărei 2—3 
(1-1).

Mureșul Tg. Mureș — Crișul Or*t  
dea 1—1 (0—1).

C.S.O. Baia Mare—C.F.R. I.R.TJL 
Arad 3—1 (1—1).

C.S.O. Timișoara

Flamura roșie Tecuci, C.S.O. Brăila
— Știința Galați, Flacăra Moreni — 
Prahova Ploiești, Metalul Tîrgoviște
— C.F.R. Pașcani, Poiana Cîmpina— 
Foresta Fălticeni, Ceahlăul P. Neamț
— Carpați Sinaia, Rapid Focșani — 
I.M.U. Medgidia.

SERIA A 1I-A
C.S.M. Sibiu — Chimia Făgăraș 

2—1 (0—1).
Metalul București 

iova 2—1 (4—0).
C.F.R. Roșiori — Știința București 

3—1 (1—0).
C.S.M. Mediaș 

0-0.
Tractorul Brașov — Dinamo Obor 

3—2 (0—2).
Unirea Rm. Vîlcea — Progresul A- 

lexandria
Drubeta 

șița 1—2

C.S.O. Cra-

Dinamo Pitești

CLASAMENTUL
1. Jiul Petrila 3 2 10 11^ 9
2. Crișul Oradea 3 2 1 0 5:3 3
3. Arieșul Turda 3 1 2 0 4:2 6
4. C.S.O. Baia Mare 3 2 0 1 5:3 4
5. A.S.M.D. Satu Mare 3 2 0 1 3t2 4
6.-8. Ind. Sîrmei C. Turzii 3 1 1 1 4:4 3

Recolta Cărei 3 1 1 1 4:4 3
Unirea Dej 3 1 1 1 5:5 3

9. Vagonul Arad 3 1 1 1 2^ 3
10. Mureșul Tg. Mureș 3 0 2 1 4:5 2
11. C.S.O. Timișoara 3 1 0 2 4:7 2
12. A.S. Cugir 3 1 0 2 1:7 3
13. C.S.M. Cluj 3 0 1 2 2:4 1
14. C.F.R. I.R.T.A. Arad 3 0 1 2 1:4 1

TimișoaraEtapa viitoare: C.S.O.
— Mureșul Tg. Mureș, Crișul Oradea
— C.F.R. I.R.T.A. Arad, Recolta Ca-s 
rei — Jiul Petrila, C.S.M. Cluj —« 
Arieșul Turda, Vagonul Arad 
C.S.O. Baia Mare, Ind. Sîrmei 0, 
Turzii — Unirea Dej, A.S. Cugir =3 
A.S.M.D. Satu Mare.0. Dumitrescu, G. 

Grigore, I. Cosma, 
alți cunoscufi ciciliști.

2-1 (1-1).
Tr. Severfn — C.S.M. 
(0-2).
CLASAMENTUL

1. C.S.M. Sibiu 2 2 0 0
2. -4. Știința Buc. 3 2 0 1G. NICOLAESCU

Campionatul republican pe echipe

prezent la ceu- 
motivele să ple- 
aștepta, desigur, 
R.P.R. să vadă

I. C. Dumitrescu (Olimpia), 
2. V. lordache (Dinamo) 36 p; 

Baciu (Steaua) 36 p — adversarul 
obținui locuri mai bune la SDrin- 
4. M Voinescu (Dinamo) 30 p ; 
Șelaru (Dinamo) 29 p; 6. G.

TR. IOAN1ȚESCU

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.S.O. REȘIȚA 12—8

Cea de a treia gală a campionatului 
R.P.R. pe echipe — desfășurată ieri 
în grădina-cinema din str. Ion Vidu 
— s-a încheiat după cum arată titlul, 
în favoarea clubului Progresul.

Numerosul public 
niune a avut toate 
ce nemulțumit. Se 
ca la campionatul
echipe puternice, bine pregătite, in
tr-un cuvînt — vrednice de competi
ția noastră cea mai mare. Și dacă 
pe alocuri, am văzut întîlniri cit de 
cit echilibrate, in care s-a practicat 
un box curat, tehnic, întrecerea s-a 
desfășurat — în general —, la un ni
vel mediocru și chiar slab. De ce ?

După părerea noastră, clubul reși- 
țean a prezentat o garnitură „fra
gilă", avipd o serie de tineri cu po
sibilități, dar slab pregătiți, 
a făcut ca, pe ring boxerii 
teni să apară superiori pe 
dar o analiză mai serioasă

Aceasta 
bucureș- 
alocuri, 
duce la

concluzia că nici ei nu stau prea bi
ne cu pregătirea. De altfel, scorul ca 
și unele răsturnări de situații — care 
au avut darul să învioreze asistența 
— reflectă din plin acest lucru.

Am asistat, de asemenea, la unele 
reprize sau chiar întîlniri în care 
preferința pentru box în linie, tehnic 
a fost înlocuită cu obstrucții, atac cu 
capul înainte și, adesea, cu... „bătaia". 
Pentru a nu pierde trei puncte, ci 
numai două, Progresul a prezentat în 
ring un boxer ce amintea mai curînd 
de... înot, decît de pugilat — Gh. 
Florea, la categ. grea.

Iată rezultatele tehnice :
Al. Bariciu (Pr.) b.p. I. Nica (R); 

N. Puiu (Pr.) b. ab.r.I I. Bârbulescu 
(R) ; Gh. Stăncuț (Pr.) meci nul V. 
Monoliu (R) ; P. Anghel (Pr.) b.p. 
I. Goldenberg (R) ; FI. Surugiu (Pr.) 
meci nu] D. Ene (R) ; I. Bogdan (R) 
b. descalif. A. Gănescu (Pr.) ; Gh. 
Constantin (Pr.) b.K.O.r.II D. Sandu 
(R) ; Șt. Bașcorescu (Pr.) b.p. C. Ma
rin (Pr.) ; E. Snapp (Pr.) b.p. Gh. Ion

(R) ; Dan Filip b.abx.I. Gh. Florea 
(Pr). ț

Cu toate că unele partide au jridb- 
cat probleme, brigada de arbitri a 
dat decizii juste.

Forul nostru de specialitate are 
datoria să se intereseze mai activ 
de felul cum se aplică indicațiile pri
vind ridicarea nivelului boxului nos
tru. Să nu lăsăm aceasta pînă în a- 
junul Olimpiadei, care și așa „bate 
la ușă". Și clubul bucureștean și, 
mai ales, cel reșițean, dispun de con
dițiile necesare și, în primul rînd — 
de oameni — pentru a da lotului ar 
lemente de valoare.

IW. COSTEA

Grivițo Roșie o preluat conducerea în campionatul republican
(Urmare din pag. 1)

te a liniei sale de trei sferturi 1) 
s-a caracterizat, mai mult pr:ntr-un 
„duel" între Chiriac și Wusek care 
au încercat să transforme numeroa
sele lovituri de pedeapsă. A cîștigat... 
Chiriac și la pauză Progresul con
ducea cu 6—3 (Wusek, min. 21, Chi
riac nun. 25 și ;9).

După pauză, Grivita deschide jo
cul, creează cîteva pătrunderi spectacu
loase dar scorul rămîne același. Wu
sek joacă foarte bine în cîmp dar 
dovedește imprecizie în executarea 
loviturilor de pedeapsă și astfel Pro
gresul continuă să conducă pînă în 
min. 75 cînd Grivifa Roșie are cîteva 
acțiuni de „zile mari". Una din ă- 
cestea — cea rhai spectaculoasă îază 
din întreaga partidă — este reali' 
zată^ de Teodorescu care, după o 
cursă excelentă pe partea stîngă, unde 
a atras majoritatea apărătorilor, re- 
centrează iar Costel Stănescu care 
urmărise atent, reușește o încercare

fa centru pe care Wusek o trans
formă stabilind astfel și scorul meciu
lui : 8-6.

Grivița s-a prezentat sub nivelul 
posibilităților sale și, deși a cîștigat, 
nu a arătat decît rareori revenirea 
la forma sa bună. Progresul a luptat 
mult, cu ambiție și a ratat de puțin 
prilejul unei victorii. Ne-au plăcut 
în mod deosebit Wusek. Teodorescu. 
Oblemenco, Demian și, respectiv, 
Alexandrescu, Chiriac (mai pu(in. 
nervozitățile din ultima parte a jocu
lui), Vicol.
STEAUA—DINAMO : O PARTIDA 

APLAUDATA...
Cu totul alt aspect a avut partida 

dintre Steaua și Dinamo. Joc plăcut, 
deschis, spectaculos în care, deși 
„miza" era tot atît de importantă, cele 
două echipe n-au urmărit exclusiv 
rezultatul Steaua a învins pe merit, 
dovedind o mai bună orientare tac
tică în ciuda diferenței de scor (la 
un moment dat Steaua conducea cu

14—0 I) dinamoviștii au făcut o par
tidă bună. De altfel, cu Iordăchescu 
în vervă, ei au cîștigat multe ba
loane la grămadă dar nu întotdeauna 
au știut ce să facă cu ele, compli- 
cîndu-se în acțiuni fără perspective. 
Ne-a plăcut însă faptul că deși con
duși la pauză cu 6—0, dinamoviștii 
n-au închis jocul și au acționat în 
continuare — ca și Steaua — pe 
linia de treisferturi, contribuind la 
realizarea unui plăcut spectacol spor
tiv. După cele 6 puncte realizate de 
Penciu (foarte aproape de forma sa 
cea mai bună) Manea reușește o în
cercare transformată de Pencil! și 
apoi Nica ridică scorul la 14—0 
(încercare). Meciul devine tot mai 
frumos. Siguri de victorie, rugbiștii 
de la Steaua slăbesc alura și permit 
dinamoviștilor o revenire puternică 
încheiată cu o încercare reușită de 
Țuțuianu la centru pe care Barbu o 
transformă.

Am remarcat jocul lui Penciu. Cio
bănel, Nica, Merghișesscu și Manea

de la Steaua iar de la Dinamo ne-au 
plăcut mai mult Popa — excelent 
în toată partida — Pilă, Iordăchescu 
(îndeosebi la talonaj) și Dăiciulescu.

UNIREA—OLIMPIA 3—0 (0-0)_
Joc echilibrat, frumos, în care Uni

rea a dominat mai mult dar lipsa 
de precizie în prinderea baloanelor a 
făcut ca multe acțiuni să fie ratate. 
După o repriză „albă" în care Olim
pia a reușii să se apere organizat, 
Unirea obține o lovitură de pedeapsă 
pe care Țuțuianu o transformă precis 
(min. 75) Dintre jucători am remar
cat forma bună a lui Boiangian 
(Unirea) și. Ceaușu (Olimpia).

N. B.
ALTE REZULTATE

C.S.M.S, lași-Știința Timișoara : 
22-3 (11—0)

Știința Petroșeni-Știința București : 
6—6 (3-3)

Știința Cluj-Metalul: 6—3 (3—0)

STEAUA—C.S.O. TIMIȘOARA 28—12

Vineri seara, in prima întilnire a 
campionatului republican pe echipe, 
Steaua a întrecut detașat tînăra for
mație timișoreană a C.S.O. cu scorul 
de 28—12. Iată rezultatele: C. Ciucâ 
(S) b. ab. 2 Fr. Lazăr (C.S.O.), N. 
Mîndreanu (S) b. p. M. Bucși (C.S.O.), 
E. Cișmaș (S) b. p. E Bătrtoa 
(C.S.O.), Gh. Anghel (S) b. ab. 3 L 
Căpușan (C.S.O.), I. Marcu (S) egal 
cu A. Farkaș (C.S.O.), C, Anton CS) 
b. p. M. Viorel (C.S.O ), V. Badea (S). 
b. k.o. 2 N. Mote (C.S.O.), A. Ghirșîk 
(S) egal cu I. Petre (C.S.O.), I. Ivan 
(S) b. p. I. Ciutar (C.S.O.), Gh. Ne
grea (S) b. ab. C. Frantz (C.S.O.).

METALUL BUCUREȘTI—C.S.O 
GALAȚI 21—18

Patinoarul artificial din parcul J3 
August" a găzduit sâmbătă seara în
tâlnirea dintre echipele Metalul Buc. 
șf C.S.O. Galați. Bucureștenii — care 
au cîștigat cu 21—18 — au avut cei 
mai buni reprezentanți în A. Olteanu, 
I. Olteanu și D. Minea (ultimii doi 
furnizind surprizele reuniunii prin vic
toriile realizate în fața lui V. Bogoi și. 
respectiv, Nicu Popa). De la gălățeni 
ce] mai valoros a tost T. Mitrea. Re. ui
tate tehnice : V. Manolache (C.S.O.) 
b. neprez. M. Cristea (M). D. Eriacbe 
(M) b. p. L. lacomi (C.S.O.), A. Oi- 
teanu (M) b. p. P. Pavel (C.S.O ). D. 
Minea (M) b. p N. Popa (C.S.O). N. 
Calița (M) b. p. Gh. Eremia (C.S.O ). 
M. Tache (C.S.O.) b. p. D. Er.uț (M>. 
I. Olteanu (M) b. p. V. Bogo: (C.S C >. 
Șt. Cojan (C.S.O.) b. ab. 2 P. C-c -in 
(M), V. Mamir (C.S.O.) b. ab. 2 GK 
Colțun (M), T. Basarab (M) b p. O. 
Cioloca (C.S.O.).



Joc frumos la Constanța: Farui-Rapid 4-2 (2-0)
- Constanța 16 (prin telefon) Cînd 
în min. 46, primind o pasă de la Mă- 
nescu, Dinulescu a șutat sec din apro
piere ridicînd scorul la 3—0 pentru 
constănțeni, mulți dintre cei 30.000 
de spectatori, care au urmărit par
tida, au început să se gîndească la 
e victorie la scor a gazdelor. Aveau 
și motive să o facă, avînd în vedere 
desfășurarea jocului din prima repri
ză. Intr-adevăr, de-a lungul celor 
45 de minute, jucînd cu multă ho- 
tărîre, localnicii au realizat un fot
bal de calitate, marcînd o superiori
tate evidentă. Aceasta a fost posibil 
pentru că, fără a se lăsa descoperiți 
In apărare (Stancu și Pleșa nu și-au 
luat ochii nici un moment de pe Ozon 
și lonescu), ei au înțeles totuși să 
pună accentul pe atac și jucînd va
riat, cînd pe tripletă (bine inspirată 
în această partidă), cînd pe extreme, 
constănțenii au reușit să înscrie de 
două ori prin Biikosi (min. 21) și 
Ciosescu (min. 43). Și dacă în min. 
6 și 7 Lupescu nu salva de pe linia 
porții, iar Motroc nu ar fi dovedit 
o formă foarte bună în prima repri
ză scorul putea fi mai mare.

După marcarea celui de al treilea 
gol prin Dinulescu, jucătorii Farului

CALIFICATIVUL „INSUFICIENT" AMBELOR ECHIPE

Crisana — Viitorul 3-2
ORADEA 16 (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Intîlnirea, cu excepția primului 

sfert de oră, nu s-a ridicat la un ni
vel tehnic satisfăcător. Ambele for
mații au dovedit lipsuri în pregăti
rea fizică și tehnică. Cei peste 15.000 
de spectatori au fost pe bună drepta
te nemulțumiți de aspectul general 
al meciului și de puținele faze de fot
bal oferite de cele două echipe.

Chiar din primele minute, apărarea 
echipei Viitorul se arată slabă, ezi- 
tînd să intervină prompt. In min. 4 
Harsanyi pasează lui Sziics și acesta 
nestingherit de nimeni (unde erau 
Petescu și Răcelescu !) înscrie. După 
23 de minute oaspeții egalează. Dimi- 
triu II îl deschide pe Popescu care 
reia în plasă din apropiere. La relua
re echipa oaspe inițiază o frumoasă 
acțiune pe stingă, și același Popescu 
înscrie dintr-o centrare a lui Hajdu. 
Se părea că Viitorul va obține vic
toria, dar după 3 min. Harsanyi reu
șește să egaleze. Punctul victoriei 
este realizat de gazde prin Bodo 
car^ a transformat o lovitură de la 
11 m, acordată la un hends in careu a 
lui Petescu. In continuare atacă Vii
torul. dar fotbaliștii bucureșteni ra
tează citeva ocazii bune, in min. 73 
Szbko îl faultează în fața porții pe 
Popescu dar arbitrul acordă lovitu
ră liberă de la... 16 m. Pină la sfîr- 
șit echipa oaspe atacă dar nu reu
nește să înscrie.

Arbitrul Constantin Geană (Brașov) 
e condus slab următoarele formații : 

CRIȘANA : Silagyi — Szakacs II, 
SZOKO, lacob — BODO, Solomon - 
Sziice, Vlad II, Harsanyi, Vlad I, 
Szakacs I, (din min. 45 Arnoțki).

MINERUL A REALIZAT PRIMUL PUNCT:

0-0 CU PROGRESUL
LUPEN1 16 (prin telefon de la 

trimisul nostru), lată că Minerul Lu- 
peni a reușit în sfîrșit, în cel de al 
cincilea meci din acest campionat, 
să realizeze... un punct 1 Fotbaliștii 

. din Lupeni au dorit ca în întîlnirea 
îu Progresul București să șteargă 
impresia lăsată în etapele precedente 
și să realizeze o victorie care să 
satisfacă pe cei 4.000 de spectatori. 
In parte, gîndindu-ne la comportă-

C. S. M. S. lași—Omenia Nicosia 
4-4 (2-4)

IAȘI (prin telefon) Echipa de fot
bal cipriotă Omonia Nicosia și-a în
cheiat turneul întreprins în țara noas
tră jucînd ieri la lași cu formația 
locală C.S.M.S. Partida s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate 4—4 
(2-4).

In prima repriză au dominat mai 
mult oaspeții care au înscris de pa
tru ori prin Drossos (min 2 și 23), 
Pacos (min. 1) și Esso (min. 19). 
In această perioadă pentru localnici 
au marcat Moțoc (min. 10) și Da
niele) (min. 35) După pauză C S.M'.S. 
a preluat inițiativa și a mai înscris 

’ două goluri prin Stoicescu (min. 51 
și 82). A arb'trat Al Pîrvu (Bucu
rești).

P. CODREA, coresp. regional 

au scăzut ritmul de joc, și s-au re
tras în apărare. Cît de scump era 
să-i coste aceste greșeli I Sesizînd 
acest fapt oaspeții au trecut la atac 
și din min. 48. au schimbat aspec
tul jocului, făcînd ca în linii mari, 
repriza a doua să le aparțină. Pe ta
bela de marcaj aceasta s-a tradus 
prin consemnarea la un moment dat 
a scorului de 3-2, prin golurile în
scrise de Năs tur eseu (min. 50) și lo
nescu (min. 75). 'Marcînd în min. 86 
un nou gol, Biikosi a stabilit scorul 
final, care oglindește raportul de for
țe de pe teren.

Jocul, în ansamblul lui, a fost de 
bun nivel tehnic, disputat, curat, dar 
condus cu scăpări și cu decizii în 
compensație de arbitrul Petre Sotir 
(Mediaș).

FARUL! Ghibănescu-FIRICA (Bu- 
zea min. 75), Brînzei, Florescu-STAN- 
CU, PLEȘA-Moroianu, BUKOSI, CIO
SESCU, Dinulescu, Mănescu (Firică 
min. 75).

RAPID : Dungu-Lupescu, MOTROC, 
Mihai Mihai-Neacșu, Langa-Năstu- 
rescu, OZON, lonescu, Dinu, KRAUS.

GELU RUSCANU și CORNEL POPA 
coresp.

VIITORUL: Adamache - Pal, Pe
tescu, Răcelescu — Ghergheli, Neșu —
S. Avram, Dimitriu II, Dimitriu I 
(din min. 60 Pavlovici), Popescu, 
Hai du.

I. OCHSENFELD

Știința Timișoara — Steagul roșu Brașov 2-1 (0-1)
TIMIȘOARA. — (prin telefon). Re

zultatul final al întilnirij Știința Ti
mișoara—Steagul roșu Brașov a stat 
mult timp sub semnul îndoielii. A- 
ceasta deoarece oaspeții au condus 
pînă în minutul 67 cu 1—0 și local
nicii au trebuit să se întrebuințeze 
serios pentru a egala și a marca go
lul victoriei. Jocul, în general, a fost 
interesant datorită ritmului viu și a 
evoluției scorului. în prima repriză 
localnicii au ratat o serie de ocazii 
prin Popa (min. 12 și 13), Lereter 
(bară min. 35), Igna (min. 40), Mițaru 
(min. 41). Scorul — după cum am a- 
mintit — a fost insă deschis de Stea
gul roșu, care a marcat prin Hașoti 
(min. 43) la o centrare a lui Sdy- 
mesi II. In această perioadă brașo
venii au ratat prin Selymesâ II 
(min. 4), Nagy (min. 10). Meszaros 
(bară min. 39).

Repriza secundă s-a de.--fășurat în 
nota de dominare a gazdelor. Timișo
renii atacă insistent dar nu reușesc 
să egaleze decît în min. 67 cînd la 
o acțiune a lui Popa, Manolache in
troduce balonul în plasă. înainte de 
acest gol localnicii au mai ratat cite
va ocazii prin Remus Lazăr, Popa

rile mediocre din ultimul timp, ei au 
reușit acest lucru.

Meciul a avut o notă specifică de 
campionat. Minerul a avut mai mult 
inițiativa. Progresul, în comparație 
cu ultima evoluție de la București, 
a jucat mai bine în apărare, dar în 
atac nu a contat decît pe Voinea.

Cu toate că în această partidă nu 
s-a marcat nici un gol, trebuie to
tuși să menționăm unele ocazii care 
nu au fost transformate fie din cau
za impreciziei fie din cauză că îna
intașii au încercat să concretizeze 
numai prin acțiuni individuale Bune 
ocazii de a marca au ratat Cotroază 
(min. 14), Drăgoi (min. 23 și 31), 
Mihăilă (min. 46) pentru Minerul Lu
peni și Baboe (min. 38), Voinea 
(min. 42) și Smărăndescu (min. 34) 
pentru Progresul. Ultimul fiind ' sin
gur cu portarul în față a tras de 
două orj slab.

Arbitrul Al. Toth (Oradea) a con
dus satisfăcător următoarele forma
ții :

MINERUL: SZIKLA1-M1HA1LA,
DAN II. STANCIU-Szoke, Mihaly- 
Cotroază (din min. 56 Sima), COM- 
ȘA, Ion C. Ion, Staudt, Drăgoi.

PROGRESUL: COSMA Panait,
CAR1QAȘ. Soare-PAȘCANU. Știrbei- 
Mafteuță, Oaidă (din min. 66 Copil 
III), Smărăndescu 1, VOINEA, Baboe.

CONSTANTIN ALEXE

Știința Cluj
Cluj 16 (prin telefon) Abia cu 

13 minute înainte de finalul parti
dei, studenții au reușit să înscrie 
primul punct. Pînă atunci, toate 
acțiunile înaintașilor Științei s-au iz
bit de apărarea ermetică și bine or
ganizată a băcăoanilor, veniți la Cluj 
cu hotărîrea de a smulge liderului 
un punct. Și poate că această tac
tică le-ar fi reușit dacă Gram n-ar 
fi ratat în min. 47 o mare ocazie 
reluînd afară o centrare a lui Pu- 
blik.

A început campionatul republican al juniorilor. In fotografie, Olteanu (Farul 
Constanța) reia cu capul balonul în fata porții adverse. Fază din meciul Farul 
Conslanța-C.S.S. București (6-0) Foto: V. Bageac

și Manolache... Golul victoriei plu
tește in aer: în min. 76, după trei 
cornere rămase fără rezultat. Popa 
șutează imparabil de la 14 metri și 
mingea se oprește în plasă. Studenții 
au ocazia să mărească scorul dar șu
tul luj Mițaru întîlnește bara (min. 
77) iar Igna singur cu portarul trage 
alături (min. 88).

Arbitrul Mircea Cruțescu (Bucu
rești) a condus foarte bine forma
țiile :

invingind cu 3-0 (1-0) pe Oinamo București, 
Galatasaray Istanbul s-a calificat in turul II 

al „Cupei campionilor europeni"
ISTANBUL 16 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). 30.000 de spec
tatori au luat loc azi după-amiazâ 
in tribunele stadionului „Mithat Pașa", 
într-atît de așteptat a fost meciul 
Galatasaray—Dinamo București, din 
cadrul primului tur al „Cupei cam
pionilor europeni”.

Primul atac îl construiesc bucu- 
reștenii șl Ene II șutează puternic, 
dar Turgay reține. După trei minute, 
Metin se îndreaptă spre poarta lui 
Da teu, trage, dar șutul lui este oprit 
cu mina in careu de Nunweiller III. 
Arbitrul Dimov (R. P. Bulgaria) dic
tează penalii pe care tot Metin îl 
transformă: 1-0 pentru Galatasaray. 
In continuare, jucătorii turci au ini
țiativa, lucru ce reiese și din rapor
tul de cornere al acestei reprize: 5—3 
pentru formația din Istanbul

La reluare, cu toate că are vintul 
în spate, Dinamo construiește foarte 
greu atacurile, se mișcă încet, de 
parcă ar ti acumulat în meciul de la 
București un bagaj substanțial de 
goluri și ar fi avut victoria asigura
tă. In această situație, Galatasaray 
preia inițiativa șl în min. 51 majo
rează scorul la 2—0: Tarik demarea
ză pe extremă, execută un șut-cen- 
trare la care sare Datcu. Acesta plon-

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE
I. Galatasaray-Dinamo București 

(C.CE.) 3-0 1
II. Austrta R. S. Cehoslovacă 0-6 2
Ill. R.D. Germană-R.P.F. Iugoslavia

2-2  x
TV. Știința Cluj-Dinamo Bacău 

(Cat. A) 2-0 1
V Farui-Rapid (Cat. A) 4-2 1

VJ. Știința Timișoara-Steagul roșu 
(Cat. A) 2-1 1

— Dinamo Bacău
Tn prima repriză, jocul a fost echi

librat, înaintarea clujeană actionînd 
cu cei 5 atacanți pe aceeași linie, 
ușurînd astfel sarcina apărătorilor di- 
namoviști. Abia în repriza a doua, 
Ivansuc și Adam au jucat retrași, 
atrăgînd din dispozitiv pe apărătorii 
echipei oaspe. Privind partida în an
samblu, gazdele au jucat mai bine 
decît în partida cu Viitorul. Subli
niem nota de perfectă sportivitate 
în care s-a desfășurat jocul. Cele 
două puncte au fost înscrise din ur
mătoarele faze: min. 77: Ivansuc

ȘTIINȚA TIMIȘOARA : URZICEA- 
NU — Georgescu, Turcan, Popescu — 
LERETER, TANASE - IGNA, RE
MUS LAZAR, Manolache, Popa 
Mițaru.

STEAGUL ROȘU : HAIDU - BAR- 
BULESCU, Jenei, Nagy - SEREDAI, 
Szigheti - Hașoti. Năftănăilă, Fusu- 
lan, MESZAROS, SELYMESI II.

AL. GROSS și PAUL VELȚAN 
coresp.

jează, prinde mingea și apoi o pierde. 
Ugur, care urmărise faza înscrie ne
stingherit de la 8 metri. Meciul se 
mai îndîrjește. Se joacă bărbătește, 
dar nu se întîmplă incidente. Spre 
sfîrșitul jocului (min. 78) Galatasaray 
stabilește scorul final. Mustafa îi pa
sează foarte frumos lui Tarik, care 
țîșnește ca o săgeată Și înscrie cel 
maj frumos gol al meciului stabilind 
scorul de 3—0. Raport de cornere al 
reprizei : 4—2 pentru Galatasaray.

Dintre jucători s-au evidențiat: 
Metin, Tarik (Galatasaray), Nun
weiller III, Pîrcălab (Dinamo). Toți 
ceilalți jucători bucureșteni s-au com
portat foarte slab.

Arbitrul bulgar Dimov a favorizat 
uneori echipa turcă, dar nu a influen
țat rezultatul final.

GALATASARAY : Turgay — Can- 
demir, Ergun, K. Ahmet — Suat, Ka- 
dri — Tarik. Mustafa, Metin, Talat, 
Ugur. DINAMO : Datcu — Popa, Nun
weiller III, Constant;nescu — V. Ale
xandru, Ștefan — Pîrcălab, Varga,
E. e II, Unguroiu, Eftimie.

Pînă la ora cind telefonez nu s-a 
stabilit în mod precis dacă miercuri 
Dinamo va întîlni sau nu pe Fener
bahce (turneul balcanic).

SAMIM VARR

VII. Crișana-Viitorul (Cat. A) 3-2 1 
VIII. Minerul-Progresul (Cat. A) 

0-0 x 
XI. Prahova-C.S.O. Galați (Cat. B) 

2-3 2
X. C.S.M. Mediaș-Dir.amo Pitești 

(Cat B) 0-0 x
XI. Jiu) Petrila-C.S.O. Timișoara 

(Cat. B) 4 0 1
XII. C.S.O. Baia Mare-C.F.R. Arad 

(Cat B) 3-1 1
Variante depuse 226.857.

Victorie meritată:

2-0 (0-0)
a executat o lovitură de colț, H. 
Moldovan a trimis la Popescu, care 
de la 6 metri a introdus mingea în 
poartă ; min. 86 : Gane, de pe dreapta 
centrează înalt în careu, mingea de
pășește pe Ghiță și Adam o reia 
cu capul în poarta goală. In decursul 
întîlnirii am mai semnalat șutul lui 
Ivansuc (min. 15) respins în corner 
de Ghiță, bara lui Popescu (min. 
65), pripeala lui Olteanu (min. 70) 
care din careu a reluat afară.

V. Drug (București) a arbitrat bine 
următoarele formații: j

ȘTIINȚA: Ringheanu, — Kromely, 
Costin, Cîmpeanu — Petru Emil, Po
pescu — Ivansuc, Marcu, Gane, Adam, 
Suciu (H. Moldovan).

DINAMO: Ghiță — Giosanu, La- 
zăr, Cincu — Rădulescu, Vătafu —< 
Popa, Nemeș, Gram, Olteanu, Publik.

V. MOR EA 
coresp. regional

Bonitate din campionatul 
republican de juniori

Seria I : Rulmentul Bîrlad—Chimia 
Suceava 2—2 (2—0).

Steaua roșie Bacău—C.F.R. Paș-
câni 2—1 (1—1)

Seria all-a: Progresul București 
C.S.O. Galați 15—0 (5—0)

Ancora Galați—Flamura roșie Te-> 
cuci 1—0 (0—0)

Unirea Ploiești—Dinamo București
2— 8 (1—5).

Seria a Ill-a : Luceafărul Brașov—• 
Petrolul Ploiești 2—0 (0—0)

Metalul Sighișoara—Poiana Cîm- 
pina 4—2 (4—0)

Textila Sf. Gheorghe—Carpați Si-< 
naia 0—0.

Flacăra Moreni—Steagul roșu Bra-> 
șov 2—2 (2—1).

Seria lV-a: C.S.S. București—Fa
rul Constanța 0—6 (0—3).

S.S.E. II Buc.—Viitorul București
3— 1 (0—0).

Seria a V-a : Minerul Cîmpulung— 
Progresul Alexandria 3—5 (2—4)

Seria a VII-a: Topitorul Baia 
Mare—Știința Cluj 2—2 (2—0)

Crișul Oradea—Recolta Cărei 0—2 
(0-2)

Seria a Vlll-a: Minerul Vulcan— 
Ind. Sîrmei C. Turzii 1—0 (1—0)

IERI, IN CAMPIONATUL 
DE TINERET

Știința Cluj-Dinamo Bacău 3-0 (1-0)’
Știința Timișoara-Steagul roșu Bra

șov 3-3 (1-2)
Minerul Lupeni-Progresul București

4-2  (2-1)
Crișana Oradea-Viitorul București 

3-2 (1-1)
Farul Constanța-Rapid București 

2-1 (0-1)

Campionatele republicane
MASCULIN. SERIA I: Știința Bircu. 

rești—Dinamo Bacău 15-15 (8-6) ; Di
namo București—C.S.M.S. Iași 38-9 
(20-4); Rafinăria Teleajen—Steaua 
București 13-15 (6-8); Tractorul
Brașov—Rapid București 27-16 (10-3) ] 
SERIA a II-a: Știința Timișoara— 
Știința Petroșeni 23—15 (11—9); TehJ 
nometal Timișoara—Voința Sibiu 18-13 
(9-4) ; C.S.O. Craiova—C.S.M. Reșița 
19-22 (8-12) ; Știința Tg. Mureș -i 
Dinamo Brașov 20-32 (8-15).

FEMININ. SERIA I : I.T.B.-Șțiința 
București 1-11 (1-4) ; Progresul Bucu
rești—Rapid București 5-5 (2-0) ; Fa
ianța Sighișoara—S.S.E. Ploiești 10-9 
(5-6) ; S.S.E. Constanța—Tractorul 
Brașov 5-14 (2-5) ; SERIA a II-a 5
S.S.E. Petroșeni—Mureșul Tg. Mureș 
6-7 (3-4) ; Știința Timișoara—Construc
torul Timișoara 11-8 (7-2); Favorit 
Oradea—C.S.M. Sibiu 9-16 (1-7) ; Ves
titorul București—Banatul Timișoara 
6-5 (2-4).

Tragerile la sorți in „C. C. E 
la handbal in 7 masculin

Recent au avut loc tragerile la 
sorți pentru „Cupa Campionilor Euro
peni" la handbal în 7 masculin, edi
ția 1962-1963. Campioana țării noa
stre, DINAMO BUCUREȘTI este li
beră în primul tur, urmînd ca în tu
rul al doilea să întîlnească, la Bucu
rești, pe invingătoarea meciului din
tre Spartaeus Budapesta și campioana 
Austriei.



Zoltan Vamoș - medalie de argint - la un pas de victorie Conctrrsnl tnfcmauonal fie la finflațjcsra

(Urmare ' din pag. 1)

tm învingător puțin așteptat, a oferit 
proba de 5.000 m. Pină la 4.400 m 
plutonul celor 12 finaliști a mers 
compact, inregistrindu-se doar cîteva 
încercări de „smulgere" ale lui Bolot
nikov, Jurek, Anderson și Kubicki. De 
aici inainte insă, englezul BRUCE 
TULLOH. care a alergat desculț (I), 
are pe ultimii 600 m un finiș impre
sionant. căruia nu-i mai poate rezista 
nimeni. Și. astfel, Tultoh devine cam
pion european cu timpul de 14:00,6, 
urmat de: 2. Zimny (R.P.P.) 14:01,8: 
3 Bolotnikov (U.R.S.S.) 14:02,6: 4. 
Bog.rsewicz (R.P.P.) 14:03,4; 5. Ber
nard (Franța) 14:03,8; 6. Anderson 
(Anglia) 14:04,2.

YUTTA HEINE (Germ.) și-a luat 
revanșa în fața Dorothey Hyman 
(Anglia), câștigind proba de 200 m 
în timpul de 23,5 sec, față de cele 
23.7 sec. realizate de atleta engleză, 
in continuare s-au clasat: 3. B. So- 
botta (R.P.P.) 23.9; 4. Arden (An
glia) 24,2; 5. Masiovskaia (U.R.S.S.) 
24,2; 6. Packel (Anglia) 24,4.

O altă victorie a fost adusă echipei 
unite a Germaniei de către MAN

FRED MATUSCHEWSKI învingător
— la capătul unei curse lente de tac
tică — în proba de 800 m cu timpul 
de 1:50,5. Pentru ordinea clasamentu
lui in continuare a fost nevoie de fo
tografie, care a dat următoarele re
zultate : 2. V. Bulîsev (U.RJS.S.)
1:51.2; 3. P. Schmidt (Germ.) 1:51,2;
4. O. Salonen (Fini.) 1:51,3; 5. Mc 
Clean (Irlanda) 1:51,3; 6. Krivoșeev 
(U.R.S.S.) 1:51.5.

încheiată vineri noaptea, la o oră 
tîrzie, proba de decatlon a fost cîști- 
gată de VASILI KUZNEȚOV 
(U.R.S.S.), care a reușit să-și depă
șească principalul său adversar Wer
ner von Moltke (Germ.) de-abia în ul
tima întrecere, cea de 1.500 m. Iată 
rezultatele tehnice: 1. V. KUZNEȚOV 
(U.R.S.S.) 8.026 p. (10,8 — 6,91 m
— 14,32 — 1.75 m — 49,3 — 14,5
— 48,08 m — 3,90 m — 68,08 — 
4:41,0); 2. W. von Moltke (Germ.) 
8.022 p; 3. Bock (Germ.) 7.835 p; 4.

AZI SOSESC PRIMII OASPEȚI?
(Urmare din pag. 1)

ta aruncarea greutății), Janos Hor
vath (4,40 m la săritura cu prăjina), 
Marta Antal (52,81 m la aruncarea 
suliței), Gyula Roba? (19,5 la IM m).

----- --------
PROGRAMUL

Ziua I, miercuri 19 septembrie : 
ora 17,00: Festivitatea de descindere; 
ora 17,30: MO m garduri serii, sări
tura cu prăjina, săritura in lungime 
bârfeați și aruncarea discului femei; 
ora 17.45: 400 m bărbați serii; oca 
18.00; 100 m femei serii; ora 1X15: 
100 m bărbați serii; ora 13.30: arun
carea suliței bărbați și săritura In 
înălțime femei; ora 18,40: 8W m fe
mei (serii eoanarimpț; ora 19.00: 
aruncarea greutății bărbați ți MO 
m temei finală; ora 13.05: IM m 
bărbați tiaatâ; ora ÎS.»: MO m gar
duri finală; ora 13.30: amaearea su- 
liței femei; ora 13.35: 1-500 m; ora 
13.45 : 4M m bărbați finală; ora 
13.55 : 5.000 m; ora 2».15: 4x100 m 
bărbați.

Lofz'-o Mihalfy (10.5 la Î08 m și 21.1 
la 200 m), Jolan Kantsek (55,53 m la 
aruncarea discul ui), E. Kaiocsry (7.78 
m Ia săritura în lungime), Gyorgy 
KUs (3:43,S la 1.500 m) și Anta Si
mon 48:42,8 la 3.000 m otetacaie).

Un reușit final
Ultima fază (a V-a) a campiona

tului republican de motocroo s-a dis
putat simbâtă și duminică pe traseul 
de. pe dealul Munce’ului din Cîtnpi- 
sa

După alergările care au avut loc, 
clasamentele generale au dat cîștig 
de cauză următorilor sportivi : Tr. 
Macarie (Dinamo) campion republi
can clasa 125 cmc.. M. Pop (Di
namo) campion republican la clasa 
175 cmc., M. Dănescu (Steaua] cam- 

«pion republican Ia clasa 250 cmc., 
'Cristian Dovids (Metalul) campion 
republican Ia clasa 350 cmc.. AJ. 
iSchuIer (Steaua) cîștigător in „Cupa 
>F. R. M. “ clasa 175 cmc., AL lones- 
cu Crist ea (Voința București) cîști
gător în „Cupa F. R. M." clasa 350 
cmc., Șerban lonescu (Voința Bucu
rești) cîștigător al întreceri; rezerva
tă începătorilor clasa 175 cmc. și 
Stelian Balog (Dinamo) cîștigător 
al întrecerii rezervată începătorilor 
clasa 350 cmc. „Cupa F. R. M.“ a 
revenit sportivilor asociației Poiana 
Cîmpina.

In probele internaționale victoria 
a revenit pe merit lui Tecsy Sandor 
(R.P.U.) la clasele 125 și 350 cmc. 
și lui M. Pop la clasa 175 cmc.

Iată rezultatele ultimei faze a cam
pionatului republican și ale probelor 

Kamerbeeck (Olanda) 7.724 p; 5. 
Holdorf (Germ.) 7.523 p; 6 Diacikov 
(U.R.S.S.) 7.'400 p. In sfirșit, specta
culoasa probă de săritură cu prăjina 
s-a terminat cu un mare succes al 
sportivilor finlandezi, care s-au clasat 
cu totii în primele 4 locuri. Primul, 
firește, a fost PENTTI NIKULA cu 
4,80 m (a doborît apoi de 3 ori la 
4,95 m) urmat de Tomasek (R. S. 
Ceh.) 4,60 m, Nystroem 4,60 m și 
Ankio 4,55 m. Ia continuare s-au 
clasat: 5. Houvion (Franța) 4,55 m;
6. Lesek (R.P.F.I.) 4,55 m — record;
7. Malcher (Germ.) 4,50 m; 8. Preus- 
seger (Germ.) 4,50 m; 9. Balastre 
(Franța) 4,50 m; 10. Petrenko 
(U.R.SS.) 450 m; 11. P. Astafei 
(R.P.R.) 4,40 m. (a trecut din a 3-a 
încercare Ia 4,50 m, dar a doborît șta
cheta în cădere, cu mîinile).

Alte rezultate: 800 m femei — Se
ria 1: 1. Kraan (Olanda) 2:06,3; 2.
Muhanova (U.R.S.S.) 2:08,3; 3. Per
kins (Anglia) 2:08,4. In această se
rie E. Teodorof a pierdut calificarea, 
realizînd doar 2:13,6. Seria a ll-a: 
Jordan (Anglia) 2:07,4; 2. Kauffmann 
(Germ.) 2:07,7; 3. Lîsenko (U.R.S.S.) 
2:08,4; 4. Grecescu (R.P.R.) 2:08,8; 
Seria a Ill-a: 1. O. Kazi (R.P.U.) 
2.08,1; 2. Nowakowska (R.P.P.) 2:08,1; 
3. Dmitreva (U.R.S.S.) 2:06,9. Primele 
două clasate în fiecare serie se cali
fică în finală. 200 m bărbați semifi
nale — Seria I: 1. O. Johnsson (Sue
dia) 21.0; 2. Schumann (Germ.) 
21,2; 3. Mandlik (R.S.C.) 21,5; ...6. 
V. Jurcă (R.P.R.) 22,1; Seria a Il-a:
1. Foik (R.P.P.) 21,1; 2. Jones (Anglia) 
21,4; 3. Ulonska (Germ.) 21,5; Seria a 
III-a: 1. Ottolina (Italia) 21,0; 2. De- 
îecour (Franța) 21,0; 3. Germar
(Germ.) 21,3. Primii doi clasați în 
fiecare serie se califică pentru finală. 
4x100 m bărbați — Seria I: 1. Franța 
40,0; 2. R.P.U. 50,5; 3. Italia 40,6; 4. 
U.R.S.S. 40,8; Seria a Ii-a; 1. Anglia 
39,8; 2. Germania 39,9; 3. R.P. Po
lonă 39,9; 4. Suedia 40,1.

Ultima zi a întrecerilor a fost mar
cată de o serie de mari surprize cum ar 
fi victoria lui Owe Johnson la 200 m 
și cea a Iui Gaston Roelants la 3.000 m

• Anglia va fi reprezentată la 
campionate de o cunoștință de anul 
trecut, Mike Wiggs, care va lua star
tul în proba de 5.000 m și probabil 
la 1.500 m.

• Federația de specialitate din

CELOR DOUA ZILE DE CONCURS
Ziua a H-a, joi 20 septembrie: ora 

1X30; 110 m garduri serii, aruncarea 
ciocanului și triplasalt; ora 17,40 : 
400 m femei serii; ora 17,45 : 200 m 
bărbați serii; ora 17,50: 2M m femei 
serii și aruncarea greutății femei ; 
ora 18.00: săritura in înălțime băr
bați; ora 18.15: 80 m garduri serii; 
ora IS.40: IM m garduri finală: ora 
18.50: 2*0  m bărbați finală, săritura 
in lungime femei și aruncarea dis
cului bărbați; ora 18,55: 200 m le- 
mei finală; ora 13.M: M*  m băr
bați (serii connaumpl; ora 13JS: 
M m garduri finală; ora 13,35 : 3.000 
m obstacole; ora 13.50: 4«0 m femei 
finala; ora 13.56: 4xM0 m temei; ora 
M.M: 4X4M m; ora sajfl: Festivita
tea de închidere.

• ■ Redacția șl administrația: str. Vasile Conta v. 18, teielon ti. 10.05, interurban 72, nr. 1—2. Întreprinderea Poligrafi*! Nr. 2, str. Brezolana 23—25

R.D. Germană anunță in plus pe su- 
bțașul Horst Bade, 19,92 m in fl
ees; an.

• Atieții roraini care au concurat 
la ^europene*  se întorc de la Belgrad 
in cursul zGej de astăzi.

de campionat
internaționale, urmînd ca rezultatele 
complete ale campionatului, după 
cinci faze, să Ie publicăm într-un 
număr viitor a! ziarului nostru: 125 
CMC: 1. Tecsy Sandor (RJ>.U.) 
44:48,7, 2. Tr. Macarie (Dinamo) 
44:57,0, 3. Gyula Nagy (R.P.U.) 
45:36,5 ; 175 CMC : I. M. Pop (Dina
mo) 44:20,7, 2. P. Ovîdiu (Steagul 
roșu Brașov) 44:21,4, 3. Al. Schuler 
(Steaua] 46:29,2 ; 250 CMC.: 1. M. 
Dănescu (Steaua) 42:39,1, 2. C Do- 
vids (Metalul) 42:58,7, 3. Otto Step- 
fiani (Steagul roșu Brașov) 44:31,7; 
350 CMC. : 1. Tecsy Sandor 43:11,1,
2. C. Dovids 43:17,3, 3. E. Kerestes 
(Steaua) 44:06,0; 175 CMC. .Cupa
F.R.M.*  : 1. Al. Schuler 27:53,9. 2. 
I. Szasz (Steagul roșu Brașov) 
28:20,2, 3. Gunther Seuchenstein
(C.S.M.R.) 28:23,6; 350 CMC „Cupa 
F.R.M.”: 1. C. Coman (Poiana Cîm
pina) 28:12,6, 2. P. From (Steagul 
roșu Brașov) 28:30,2, 3. I. Penciu 
(Dinamo) 29:01,0; 175 CMC., în
cepători : 1. S. lonescu (Voința Bucu
rești) 19:22,5, 2. N. Tudor (Metalul) 
21:00,3, 3. M. Lucian (Metalul!
21:23,7; 350 CMC începători: 1. I. 
Penciu (Dinamo) 19:11,9, 2. S. Io- 
nescu (Voința București) 19:22,5, 3. 
Stelian Balog (Dinamo) 20:02,2.

G. ȘTEFANESCU 

obstacole. In această ultimă probă, re
prezentantul tării noastre ZOLTAN VA
MOȘ a avut o comportare excepțională, 
trecînd pe lingă o mare victorie. Cursa 
a fost pasionantă. La 800 m, Roelants 
avea 20 m față de Buhl, Vamoș, Sokolov 
și Span. La 1.200 m — regrupare. După 
patru ture jumătate, Roelants are 5 
metri față de Vamoș și acesta îa rindul 
lui 10 metri față de Buhl și Sokolov, 
iar la 2.200 m reprezentantul nostru este 
ajuns de urmăritorii săi. La intrarea 
în ultimul tur, Vamoș spriutează formi
dabil, îl ajunge pe belgian și aleargă 
alături de el pini la ultima groapă. 
Aiei, atletul romîn are o ezitare, se 
dezechilibrează și pierde citiră metri fată 
de Roelants. Iată clasa men tul cursei:
1. G. ROELANTS (BELGIA) 8:32,6 — 
record; 2. Z. Vamoș (R.P.R.) 8:37.6— 
nou record; 3. Sokolov (U.R.SS.) 
8:40,6; 4. Buhl (Germ.) 8:47,25. 
Simon (R.P.U.) 8:49,2; 6. Evdochimov 
(U.R.S.S.) 8:50,8; 7. Tcxereau (Franța) 
8:51,4; 8. Konov (U.R.S.S.) 8:52,6. Per
formanța lui Zoltan Vamoș este cu atît 
mai valoroasă dacă ținem seama că 
atletul nostru se află la a doua cursă 
de 3.000 m obstacole din viața lui !

Proba de 800 m femei a fost o cursă 
a recordurilor. A cîștigat GERDA KRAAN 
(OLANDA) cu 2:02,8 — nou record 
european, urmată de: 2. Kauffmann 
(Germ.) 2:05.0 — record ; 3. O. Kazi 
(R.P.U.) 2:05,0 — nou record; 4. Jor
dan (Anglia) 2:05,0 — record; 5. 
Nowakowska (R.P.P.) 2:05,8 — record; 
6. Muhanova (U.R.S.S.) 2:07,2.

Extrem de disputată a fost și finala 
la 80 m garduri, primele 4 clasate fiind 
cronometrate în același timp : 10,6. Iată 
ordinea sosirii: 1. TEREZ CIEPLA
(R.P.P.) 10,6; 2. K. Baizer (Germ.) 
10,6; 3—4. M. Piatkowska (R.P.P.)
10.6 și E. Fisch (Germ.) 10,6; 5. R. 
Koșeleva (U.R.S.S.) 10,8; 6. G. Bîs- 
trova (U.R.S.S.) 10,8.

Din nou Marian Folk a fost învins ! 
OWE JOHNSON (SUEDIA) a alergat 
excepțional pe ultima parte a cursei de 
200 m și a cîștigat cu 20,7 sec. L-au 
urmat în ordine : 2. M. Foik (R.P.P.) 
20,8 ; 3. S. Ottolina (Italia) 20,8 ; 4. J. 
Delecour (Franța) 21,0; 5. D. Jones (An
glia) 21,0; 6. Schumann (Germ.) 21,2.

La 110 m garduri, victorie scontată a 
lui ANATOLI MIHAILOV (U.R.S.S.) 
cu 13,8 sec. In continuare s-au clasat:
2. G. Cornacchia (Italia) 14,0; 3. Be-
rezncki (U.R.S.S.) 14,2; 4. Ghardel
(Franța) 14,2; 5. Mazza (Italia) 14,3; 
6. Gstiakov (U.R.S.S.) 14,4.

Săritorul cosmic VALERI BRUMEL 
(U.R.S.S.) a cîștigat „înălțimea" cu 
2,21 m. L-au urmat: 2. S. Petterson 
(Suedia) 2,13 m; 3. Savlakadze 
(U.R.S.S.) 2,09 m; 4. V. Bolșov
(U.R.S.S.) 2,06 m ; 5. Czerny (R.P.P.) 
2,06 m; 6. Duhrkop (Germ.) 2,06 m.

Alte rezultate: 1.500 m: 1. MI
CHEL JAZY (FRANȚA) 3:40,9; 2. 
Baran (R.P.P.) 3:42,1 ; 3. Salinger 
(R.S. Ceh.) 3:42,2; 4. Bothling 
(Germ.) 3:42.7; 5. Krause (Germ.) 
3:43,8; 6. Savinkov (U.R.S.S.) 3:44,2. 
Aruncarea ciocanului: 1. GYULA 
ZSIVOTZKY (R. P. UNGARA) 69,64 
m nou record european ; 2. A. Boltov- 
ski (U.R.S.S.) 66,93 m ; 3. I. Bakari- 
nov (U.R.S.S.) 66,57 m; 4. H. Thun 
(Austria) 65,93 m; 5. Cieply (R.P.P.) 
6434 m; 6. Rudenkov (U.R.S.S.) 
63,94 m. Maraton: 1. KILBY (AN
GLIA) 2h. 23:18,8; 2. Van der Dries- 
sch (Belgia) 2h. 24:02,0 ; 3. Baikov 
(U.R.S.S.) 2h. 24:19,8; 4. Wood
(Anglia) 2h. 25:57,8 ; 5. Kantorek 
(R. S. Ceh.) 2h. 26:54,4; 6. Popov 
(U.R.S.S.) 2h. 27:46,8; 4x100 m fe
mei : 1. R. P. POLONA 44,5 — re
cord european egalat; 2. Germania
44.6 — record ; 3 Anglia 44,9; 4. 
R.P.F. Iugoslavia 46,4 — record; 
Italia și U.R.S.S. — descalificate. 
4x100 m bărbați: 1. Germania 39,5;
2. R.P. Polonă 39,5 — record; 3. An
glia 39,8 — record; 4. Franța 40,0;
5. Italia 40,3; 6. R.P. Ungară 40,5. 
4x400 m: 1. GERMANIA 3:05,8; 2. 
Anglia 3:05,9; 3. Elveția 3:07,0 — 
record; 4. Suedia 3:07,7 — record; 
5. Italia 3:07,8; 6. Franța 3:08,9.

ROMEO VILARA

La Budapesta,

AU ÎNCEPUT CAMPBATEU MONDIALE M HALTERE
BUDAPESTA 16 (serviciul nostru 

de radio). — In capitala R. P. Unga
re au început duminică campionatele 
mondiale de haltere, competiție care 
reunește pe podiumul de concurs nu
meroși sportivi de valoare din în
treaga lume. In ziua întîi a întrece
rilor au concurat halterofilii de la 
categoria „cocoș". Titlul de campion 
al lumii a fost cucerit de către spor
tivul japonez Miake — 352,5 kg., per- 
formarțță care constituie un nou re-

Călăreții romim pe locuri fruntașe
BUDAPESTA, 16 (prin telefon). Ulti

mele două zile din cadrul concursului 
internațional hipic oficial care s-a des
fășurat în localitate, au prilejuit, din 
nou, afirmarea călăreților romiai. Ei s-au 
clasat pe locuri fruntașe în majoritatea 
probelor la care au participat. Dintre re
zultatei*  obținute de sportivii noștri se 
remarcă îndeosebi următoarele : locul III 
realizat de O. Vlad și A. Costea (eu 
Nela și Diavolo) în proba de vînătoare 
1,30 m, locul II ocupat de Gheorghe Lan- 
ga (ca Rapsod și Rubin) ta premiul 
Ministrului apărării naționale, local II 
cucerit de echipa noastră (Costea, Pin- 
ciu, Langa) ta proba de ștafetă, locul

PRIMELE iNTÎLNIRl ALE OLIMPIADEI DE ȘAH
VARNA 16 (prin telefon). — In

tr-un cadru sărbătoresc, a avut loc 
în după amiaza zilei de sîmbătă des
chiderea celei da XV-a ediții a Olim
piadei de șah. Pe scena marelui amfi
teatru în aer liber din stațiunea bal
neară „Nisipurile de aur", așezat 
chiar la malul mării, au urcat pe 
rînd echipele participante la tradi
ționala întrecere șahistă, salutate de 
aplauzele unui numeros public. Cu 
adevărate ovații a fost primită re
prezentativa Uniunii Sovietice, deți
nătoarea titlului suprem, în a cărei 
componență se află campionul mon
dial M. Botvinnik, marii maeștri T. 
Petrosian, B. Spasski — campion 
unional, P. Keres, E. Gheller și M. 
Tal.

A doua zi dimineața a avut loc 
ședința căpitanilor de echipă pentru 
tragerea la sorți a grupelor. Se pre
zintă la startul competiției 39 de re
prezentative de țări, repartizate în 
patru grupe preliminare. Căpitanul 
echipei R.P.R., maestrul internațional 
V. Ciocîltea, a tras din urnă numă
rul 7 al grupei B. lată componența 
grupei noastre: 1. Indonezia, 2.
S.U.A., 3. R.P. Bulgaria, 4. Elveția, 
5. Izrael, 6. Tunisia, 7. R.P. Romînă,
8.Porto Rico, 9. R.P. Mongolă, 10. 
Ecuador. Dintre viitoarele noastre ad-

Reprezentativa R. P. Remine învingătoare in campionatul 
internațional feroviar de baschet masculin

(Urmare din pag. 1)

Pentru locurile 3—4 s-au întilnit 
selecționatele feroviau’e ale Uniunii 
Sovietice șî R. P. Bulgaria. Deși au 
condus pînă în min. 30 (41—38),
baschetbaliștiî bulgari au trebuit să 
cedeze în fața finișului impresionant 
al sportivilor sovietici, care au luat 
conducerea în min. 33 (42—41) și nu 
au mai cedat-o pînă la sfîrșit. Echi
pa U.R.S.S. t. cîștigat partida cu 
scorul de 49—46 (26—29], ocupînd, 
locul 3. Cele mai mutte puncte au 
fost înscrise de: Temerev 18, Zai- 
dak 8 pentru U.R.S.S. și Radev 17, 
Kinev 15 pentru R.P. Bulgaria. Au 
arbitrat bine dr. Dan Chiriac și Gh. 
Dinescu (R.P.R.).

Un meci spectaculos au furnizat 
reprezentativele R. S. Cehoslovace și 
Franței în lupta pentru locurile 5—6. 
Victoria a fost decisă în ultimul mi-

FOTBAL
R. D. GERMANA—R.P.F. IUGOSLA

VIA 2—2

BERLIN 16 (prin telefon de la re
dacția ziarului „Sport Echo"). — 
Pe stadionul central din Leipzig, în 
prezența a 35.000 spectatori, s-a des
fășurat întîlnirea internațională de 
fotbal dintre reprezentativele R. D. 
Germane și R.P.F. Iugoslavia. După 
un joc de ridicat nivel tehnic, scorul 
a rămas egal: 2—2 (1—2). Gazdele 
au confirmat bunele evoluții din acest 
sezon, reușind să țină în șah atacul 
iugoslavilor, în care apăreau jucători 
de renume, ca Sekularac și Jerkovicî. 
Fundașul dreapta Urbanczyk și mîj-

cord mondial. (Vechiul record era de 
345 kg. și aparținea sportivului sovie
tic Stogov). Pe locul 2 s-a cla
sat Imre Foldi (R. P. Ungară) 
— 337,5 kg.; care a cucerit titlul de 
campion european. Au urmat : Sto
gov — 330 kg., Ibrahim (R.A.U.) — 
310 și Nagy (R. P. Ungară) — 310 kg.

★
Astăzi, în cadrul categoriei pană 

concurează și reprezentantul țării 
noastre Fiți Balaș.

III ocupat de Gheorghe Langa (cn Rap
sod) în proba dotată cu premiul Direc
ției -eneraie zootehnice și veterinara^ 
etc.

După primele două calificări ta Mareio 
Premiu al Păcii, în finala desfășurată 
duminică — după două baraje de 1,70 
n> — R- Pinciu a ocupat locul II la ega
litate de puncte și numai la două zecimi 
de secundă diferență ca eiștigătoral. 
Șuti Istvan (R.P.U.). In proba de Cupă 
de națiuni echipa noastră a ocupat focul
IV. Rezultate meritorii au fost obținute 
și î« probele de dresaj de către călă
reții noștri N. Mihalcea și l. Hoinar.

versare se remarcă echipa S.UJL — 
fostă campioană olimpica — și pu
ternica formație gazdă, reprezenta
tiva R. P. Bulgaria. Redutabile sînt 
și formațiile R. P. Mongole, Indone
ziei, Izraelului șr Elveției. Primele trei 
clasate în grupele preliminare se ca
lifică pentru turneul final.

ECHIPA R.P. ROMINE CONDUCE 
CU 2—0 ÎN FAfA ELVEȚIEI

Echipa U.R.S.S. este repartizată 
în prima grupă avînd ca adversare, 
printre altele, formațiile Suediei>r*-  
D. Germane, R. F. Germane și S;^ 
niei. Din grupa C se disting echipele' 
R.S. Cehoslovace, R.P.F. Iugoslavia, 
Olanda, R.P. Polonă, Islanda, iar în 
grupa D joacă echipele R.P. Ungare, 
Argentina, Anglia, Austria etc.

Primii adversari ai șahiștilor n>- 
mîni au fost reprezentanții Elveției. 
Desfășurînd un joc superior, echipierii
R. P. Romîne au cîștigat două puncte, 
în primele ore de joc prin Ghițescu 
(la Castania) și Soos (Ia Gebauer) 
avînd avantaj și în partidele între
rupte Blau-Ciocîltea și Roth-Gheor- 
ghiu. Alte rezultate din grupa B:
S. U.A.-R.P. Mongolă 2—0 (2), R.P.
Bulgaria-Porto Rico 1—0 (3), Izrael- 
Tunisia 2—0 (2).

nut de joc, cînd baschetbaliștii fran
cezi au egalat printr-un coș înscris 
de Racine și au cîștigat printr-o a- 
runcare liberă transformată de 
Champagnac. Scor iinal: 44—dJ
(15—23) pentru Franța. Cei mai buni 
jucători: Lechopier 13, Kobzik li, 
Racine 9 din echipa Franței și
17, Brzak 10 din cea cehoslovaca Au 
arbitrat cu competență L. Vasilescu 
și Șt. Roșu (R.P.R.).

Ultimele două locuri ale clasamen
tului au fost desemnate de întrecerea 
dintre echipele Belgiei și Elveției. 
Baschetbaliștii belgieni și-au adjude
cat victoria cu scorul de 43—33 
(26—14).

In urma acestor rezultate, clasa
mentul final al campionatului inter
național feroviar de baschet masculin 
arată astfel : 1. R.P. ROMINA, 2. 
R. P. Polonă, 3. U.R.S.S., 4. R.P. 
Bulgaria, 5. Franța, 6. R.S. Ceho
slovacă, 7. Belgia, 8. Elveția.

PE GLOB
locașul Korner s-au distins în apărare, 
în timp ce atacul echipei R.D. Ger
mane — foarte activ în a doua re
priză — a avut cei mai buni oameni 
în Wirth și Schroter. Aceștia au și 
marcat golurile gazdelor, în min. 45 
și respectiv 52. Pentru oaspeți au 
înscris Zambata (min. 26) și Jerko-j 
viei (mfn. 42). Iată formația R D. 
Germane: Fritsche — Urbanczyk, 
Heîne, Krampe — Maschke, Korner 
— Wirth, Muller (Schroter din m:n. 
46), Frenzel, Erler, R. Ducke.
AUSTRIA—R. S. CEHOSLOVACA 

0—6!
Peste 75.000 de vienezi au asistat 

duminică în tribunele stadionului 
Prater la cea mai severă înfringere 
suferită vreodată de echipa de fotbal 
a Austriei pe teren propriu. Intiinind 
selecționata R.S. Cehoslovace, fot
baliștii austrieci au lost învinși cu 
6—0 (3—0). Finaliștij campionatului 
mondial au prestat un joc strălucit, 
demonstrînd o eficacitate irezistibilă. 
Cele șase goluri au fost înscrise de 
Kucera (2), Masopoust (2), Scherer 
și Kadraba.

IN „CUPA EUROPEI*
Intr-un meci internațional de fot

bal, contînd pentru primul tur a! 
Cupei Europei interțări, selecționata 
Norvegiei a învins echipa Suediei cu 
2-1 (1—1] I

(Agerpres)


